
 

 

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa

C A S A L  D E  G EN T  GRAN  D E L  

B A I X  GU I N A RDÓ

SALUT
Sessió de gimnàstica per
a gent gran.

Sessió de ioga per a gent
gran.

Senderisme urbà pel
barri d'Horta-Guinardó.

Els impactes ambientals
de Barcelona recollits en
un mapa.

Cuina: Cuixes de
pollastre guisades amb
ratatouille.

ENTRETENIMENT I

CULTURA
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Les corts visibilitza les
persones grans amb art
urbà.

Cultura a la rambla.

Pantalla Barcelona 2021.
Tradicionarius 2021.
Cicle d'orgue de la catedral
de Barcelona.

Nova edició del
Barnasants.

https://www.youtube.com/watch?v=pVx50WDEkqM
https://www.youtube.com/watch?v=K8ecuvTc6IU&t=6s
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/coneixeu-el-districte/esport/senderisme-urba/circuit-meridional
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/els-impactes-ambientals-de-barcelona-recollits-en-un-mapa
https://www.youtube.com/watch?v=KLUhs7D7Wck
https://beteve.cat/cultura/les-corts-visibilitza-persones-grans-art-urba/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/la-rambla-fara-servir-la-cultura-per-reconnectar-amb-la-ciutadania_1027913.html
https://beteve.cat/agenda/pantalla-barcelona-cinema-centres-civics/
https://beteve.cat/cultura/arrenca-tradicionarius-2021-en-plena-pandemia-ball-musica-arrel-coronavirus/
https://beteve.cat/agenda/concerts-orgue-catedral-barcelona/
https://beteve.cat/cultura/arrenca-barnasants-2021-paritat-genere/


XARXES
Canal Youtube Gran
Gent en Xarxa Horta-

Guinardó. 

Facebook
Instagram
Web

Nous videos!
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https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/ca/
https://www.facebook.com/casal.baixguinardo.1
https://www.instagram.com/casalgentgranbaixguinardo/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/
https://www.youtube.com/channel/UCsAa35gxJ2SaPEThUIclgxg


 

Click aquí

https://vimeo.com/503113173
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LA VEU DELS SOCIS

Si esteu interessats en participar en aquesta secció del butlletí amb
els vostres textos, articles, poesies, etc... podeu enviar-los a la direcció de
correu electrònica infobaixguinardo@gmail.com

LA ESTACIÓN
 

Una mujer apoyada en la baranda del vestíbulo de la estación mira
con insistencia hacia abajo, al andén, donde el tren hace unos
minutos acaba de vomitar a centenares de pasajeros. Es evidente
que busca a alguien y, de pronto, en medio de aquel hormiguero ve a
la persona que espera. La mujer levanta una de sus manos y hace el
vaivén característico de cuando saludamos a alguien desde lejos. La
mujer, incluso da unos saltitos ridículos –seguramente- para llamar la
atención del hombre. Él hace sólo una mueca que quiere ser una
sonrisa, pero en ningún momento saluda. Ella se dirige hacia la cinta
transportadora por donde el viajero  asciende y lo acerca a la persona
que lo espera.  ¿Se podría decir que es el preludio de una caricia
mutua que traspasa el aire?  Quien los observa no está seguro. Es
posible que el hombre, embarazado por la maleta que arrastra, la
bolsa y el paraguas no se sienta libre para hacer movimientos más
expresivos mientras dura el trayecto que les separa a ambos.

A fuer de ser sinceros, el encuentro no tuvo nada de especial para el
mirón que observaba la escena y se sintió más bien decepcionado ya
que al encontrarse la pareja cara a cara, el abrazo rezumaba cierta
frialdad, sobre todo por parte del recién llegado. Sin embargo, tan
sólo el hombre y la mujer debían de conseguir lo que buscaban al
abrazarse largamente... o no. 

***
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-Lo has hecho...-dice ella mientras lo abraza- ¿Estás seguro que no te
han seguido? Tengo miedo. ¿Tú, no?

-Por supuesto  que no me han seguido –responde seco-. Sé lo que me
hago. Déjame que tenemos que darnos prisa. Pero cuélgate del
brazo como una amante enamorada. Ya veo que llevas el carro de
equipajes. ¿Has alquilado el coche como te dije?  El resto del viaje lo
haremos por carretera.  

-El coche está en el aparcamiento.

-Tú no te separes de mí. Sonríe y pon cara de contenta. Si se pusieran
las cosas feas… -mientras habla coloca la maleta y la bolsa en el
carrito de equipajes.

-Lo que tú digas.

¿Pero es que ha ido algo mal? Yo tengo también derecho a saberlo. 

-No tienes por qué
saber nada… Además, como menos sepas mejor.
La pareja dirige sus pasos hacia la puerta de salida de la estación.

Ella, colgada del brazo del hombre, apoya de vez en cuando la
cabeza de cabellos lacios y negros como el azabache en su hombro y
parece mirarlo con admiración. Él, sin haber abandonado en ningún
momento el paraguas, camina con pasos elásticos y seguros
intentando mostrarse protector.
Representan la estampa de dos amantes enamorados, aunque para
una mirada atenta y sagaz como la que los observa, ciertos detalles
mínimos no le han pasado desapercibidos.

Apenas han recorrido veinte metros, cuando dos hombres se colocan
a un lado y a otro de la pareja. Se entabla, de pronto, una
conversación de notoria violencia entre todos, excepto la muchacha
que lo observa atemorizada. Los dos reanudan la marcha en
dirección a la salida escoltados por aquellos dos hombres que con
las manos en los bolsillos, aprietan el cañón de una pistola en sus
espaldas. Uno de ellos además va murmurando unas palabras en el
oído del viajero: <<Ya sabes qué les pasa a los traidores. Nadie actúa
en solitario en nuestra organización. Y si te niegas a hablar, ella lo
hará. Conoces nuestros métodos.

Sabes que ella hablará>>.



 

Entonces el viajero con un rápido y hábil movimiento clava el
paraguas –-afilado estilete- en la pierna de uno de los que les
escoltan y dando un fuerte empujón al carro del equipaje arremete
contra el otro. Después de unos breves segundos de sorpresa, la lluvia
de disparos, gritos y carreras convierten el lugar en un espantoso
espectáculo como si fuera una película de gángsters. El hombre y la
mujer corren entre los pasajeros y las columnas del vestíbulo de la
concurrida estación que les sirven de protección..

El curioso espectador de mirada sagaz ya tiene tema para su cuento
semanal que ha conseguido tramar en su imaginación gracias a un
viajero algo circunspecto con maleta, bolsa y paraguas y una guapa
muchacha de espléndida cabellera negra que le esperaba. 

Anna Agustí

Les dones representen el 62% de les persones ateses a l’àrea
metropolitana de Barcelona.

El Baròmetre del Tercer Sector ha analitzat l’impacte que ha tingut la
pandèmia de la Covid-19 en les entitats socials.

La Taula del Tercer Sector i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

han presentat el Baròmetre del Tercer Sector Social 2020, en una
edició que per primera vegada se centra en la realitat del tercer
sector social de les anelles metropolitanes de Barcelona, sense
incloure la capital catalana. En aquesta edició s’ha inclòs també un
apartat sobre l’impacte de la Covid-19 en les entitats socials d’aquest
territori durant la primera fase de la pandèmia i sobre com han
donat resposta a les necessitats sorgides.

Una de les xifres més destacades és que el 61,8% de les persones
ateses a l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) van ser dones,

principals damnificades de la pobresa i les desigualtats socials.

“Sovint es parla de la feminització del tercer sector pel que fa a les
persones voluntàries i contractades, però també succeeix en el cas
dels col·lectius atesos, constatant una major incidència de la pobresa
en les dones”, afirmen des de l’informe.
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https://xarxanet.org/social/noticies/les-dones-representen-el-62-de-les-persones-ateses-larea-metropolitana-de-barcelona
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Pel que fa als àmbits associatius, els resultats mostren com les
tasques de suport i acompanyament que fan les entitats socials de
l’AMB és vital per a col·lectius com la infància, les persones amb
diversitat funcional i la gent gran. Les entitats amb personal
contractat representen més del 75% del total mentre que gairebé la
meitat de les entitats enquestades compta amb entre 7 i 50 persones
voluntàries. El 30% compta amb més de 50 persones en els seus
equips de voluntariat.
En matèria d’atenció, les entitats socials de l’AMB acompanyen a un
total de 224.000 persones. El gruix d’entitats de l’AMB sense
Barcelona representa el 7% del conjunt d’organitzacions a Catalunya
i la forma jurídica més habitual és la d’una associació, seguida en
menor mesura per la d'una fundació i una delegació d’entitat. El
Baròmetre destaca que no hi ha un perfil de mida concreta d’entitat,
ja que n’hi ha petites, mitjanes i grans.

Això sí, des de l’informe consideren que és un repte per aquest
territori fomentar el dinamisme associatiu, ja que en els darrers anys
s’han creat poques entitats. Una altra de les conclusions és que les
entitats compten amb una alta participació de la ciutadania i amb
associacions que tenen un nombre important de persones
associades, fet que consideren un bon senyal de l’estat de salut del
sector.

S’incrementa l’atenció a col·lectius vulnerables en el context de la
Covid-19.

La crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia ha comportat un
increment de les necessitats d’atenció a col·lectius en situació de
vulnerabilitat, segons el Baròmetre. Paral·lelament, també ha
provocat una disminució o aturada de les activitats no essencials.

Això es tradueix en el fet que en els municipis petits hi ha hagut una
tendència a reduir-se el nombre de persones usuàries ateses, mentre
que en els mitjans i grans ha augmentat.
Segons una gràfica de l’informe, de les entitats que han incrementat
l’atenció a les persones, la diferència entre el 2019 i el 2020 és gairebé
del doble. Pel que fa als àmbits d’actuació, els més demandats han
sigut els de les necessitats bàsiques, les xarxes i suport a entitats,

l’acció cívica i comunitària i l’atenció psicosocial.
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Les persones amb discapacitat i les persones en situació de pobresa
han sigut els col·lectius que més han crescut. Les entitats han
combinat l’atenció presencial (només el 8% de les entitats l’ha
mantingut) amb l’ús de les eines a distància (el 41% només ha
realitzat l’atenció a través del servei telemàtic).

En aquesta línia, per fer front a la Covid-19 les entitats consideren que
és necessari el reconeixement ciutadà de la feina que desenvolupen
les entitats socials. També donen prioritat a la interlocució i el treball
en xarxa amb les administracions i a la incidència política davant
dels ens locals per construir polítiques públiques valentes en l’àmbit
social que donin respostes a les necessitats actuals.

L’informe destaca que moltes entitats encara no participen en la
presa de decisions de les administracions públiques i, per tant, el
reforç de la col·laboració públicosocial és un dels principals reptes de
futur per millorar aquest treball conjunt entre autoritats i entitats
socials.

Els principals reptes de futur de les entitats de l’AMB.

A banda de continuar treballant en la millora de les relacions entre
les entitats del tercer sector i les administracions locals, les entitats
veuen necessari reconèixer el tercer sector com a servei públic
imprescindible. “La vocació pública és el sentit d’arribar a què
tothom gaudeixi d’igualtat d’oportunitats i accés als mateixos drets i
aquesta vocació també és compartida pel tercer sector”, afirmen a
l’informe des de la Taula.

A més, les entitats de l’AMB veuen com un dels principals reptes de
futur un bon lideratge i coordinació de treball davant l’emergència.

En aquesta línia, aposten per un tercer sector més transparent amb
codis ètics molt clars i per una Llei del tercer sector, és a dir, un marc
jurídic que funcioni com a pilar bàsic per garantir els drets socials i la
relació entre el sector i l’administració.

Aquest estudi s’ha dut a terme a l’àrea metropolitana e Barcelona
sobre 35 dels 36 municipis que conformen l’AMB, sense comptar
Barcelona. En aquest territori es concentra més del 40% de la
població de Catalunya amb 3.291.654 habitants.


